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خالد المولوي:

أكثر من »90« فعالية 
تنتظر الجماهير

أكد خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق 

واالتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث، أن هناك العديد من البرامج والفعاليات المميزة 

التي تنتظر الجماهير خالل كأس العالم 2022، حيث 

قال في تصريحات لقنوات الكاس »جمهور كرة القدم 

على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة 

وفعاليات مميزة تستهدف كافة أفراد األسرة خالل 

كأس العالم قطر2022«.

وأضاف »رزنامة المونديال تحتوي على أكثر من 90 

فعالية متنوعة بين قصيرة وطويلة المدى أو يومية 

تضم وجهات سياحية كبيرة سيتم توزيعها على جميع 

أرجاء الدولية، وستكون هناك فعاليات في منطقة الخور 

ومنطقة شمال الدوحة وخاصة الفاعليات الكبيرة التي 

ستكون على كورنيش الدوحة، وكذلك حديقة البدع، 

ومنطقة لوسيل ومنطقة جنوب الدوحة وخاصة منطقة 

الوكرة«. وأضاف »الجماهير ستستمتع كذلك باألجواء 

البحرية، وتم توفير منطقتين كشواطئ داخل الدوحة 

منها منطقة رأس أبوعبود والشاطئ الدبلوماسي في 

المنطقة الدبلوماسية وستكون العديد كذلك من 

الفعاليات الثقافية والتعليمية التي ستكون جزءا من 

رزنامة كأس العالم«.

{ خالد المولوي

كتب        عادل النجار

طموحات تونس كبيرة.. المساكني:

 لمونديال قطر
ً
العالم لن يرى مثيال

التونسي  المنتخب  مهاجم  يطمح 

المساكني  يوسف  القدم  لكرة 

العالم  كأس  منافسات  في  للتألق 

منتخب  وقيادة   ،2022 قطر   FIFA
إلى  العالمية  البطولة  خالل  بالده 

تحقيق إنجاز معتبر.

نجم  التونسي،  الالعب  وقال 

يتطلع  إنه  العربي،  النادي 

المطلوب  بالشكل  للظهور 

بطولة  في  بالده  منتخب  مع 

قطر   FIFA العالم  كأس 

بأنها  وصفها  التي   ،2022
ولن  استثنائية  ستكون 

نسخة  العالم  يرى 

من  لها  مماثلة 

المونديال، كما يطمح 

عن  غيابه  لتعويض 

في   2018 العالم  كأس 

روسيا بسبب اإلصابة.

تصريحات  في  وأضاف، 

له، أن كل العب يحلم باللعب في نهائيات 

الوصول  في  أمله  عن  معربا  العالم،  كأس 

إلى البطولة، التي تقام ألول مرة في الشرق 

األوسط، من دون أي إصابة وبكامل جاهزيته 

في  يشارك  لم  أنه  إلى  مشيرا  البدنية، 

كأس العالم األخيرة 2018 في روسيا، لكنه 

المقبلة  النسخة  على  تركيزه  كامل  في 

التي تقام ألول مرة في دولة عربية.

كرة  ثقافة  تطّور  عن  المساكني  وتحدث 

القطري  الشعب  واصفا  قطر،  في  القدم 

القدم،  بكرة  فأكثر  أكثر  مغرما  بات  بأنه 

األعوام  في  الهائل  التطور  بعد  خصوصا 

والبنى  بالمالعب  يتعلق  ما  في  األخيرة 

المحترفين  الالعبين  أن  كما  التحتية، 

ما  القطري،  للدوري  جميلة  صورة  يعطون 

يعود بالنفع على الكرة القطرية والمنتخب 

محظوظ  أنه  معتبرا  القطري،  الوطني 

هذا  ستنظم  التي  قطر،  في  بالعيش 

أفضلية  يملك  وأنه  االستثنائي،  المونديال 

عن بقية الالعبين ألنه يعرف المالعب ذات 

معظمها،  في  ولعب  جيدا،  العالمي  الطراز 

خالفا لالعبي المنتخبات األخرى.

وفرصه  تونس  منتخب  مشاركة  وحول 

قال:   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  في 

من  النهائيات  ببلوغ  األول  الهدف  »حققنا 

خالل التصفيات، أما اآلن فهدفنا تخطي دور 

المجموعات«.

{ يوسف 

المساكني

من ضغوط رزنامة المباريات

اتـفــــاق لـحــمـــايــة الالعــبـيــن
المحترفين  لالعبين  الدولي  االتحاد  أعلن 

منتدى  مع  جديد  التفاق  التوصل  عن  )فيفبرو(، 

مناقشات  سيتضمن  والذي  العالمية،  الدوريات 

المعنية  األمور  من  مجموعة  حول  جماعية 

المحترفين،  والالعبات  الالعبين  بتوظيف 

رزنامة  وضغوط  أعباء  من  حمايتهم  إلى  داعيا 

المباريات. وقال )فيفبرو( في بيان له، إن حماية 

أن  يجب  الزائدة  العمل  أعباء  من  الالعبين 

خاصة  جديدة  أجندة  ألي  البداية  نقطة  تكون 

بالمباريات الدولية. ومن المتوقع البدء في توقيع 

في  للرجال،  القدم  كرة  لمباريات  جديدة  أجندة 

مطلع عام 2024.

انطالق  عن  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

مرحلة المبيعات األخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم 

صافرة  على  شهرين  من  أقل  قبل   ،™2022 قطر   FIFA
في  المونديال  من  األولى  النسخة  لمنافسات  البداية 

العالم العربي والشرق األوسط.

FIFA. وتتاح تذاكر مباريات المونديال عبر موقع الفيفا

tickets /com، اعتبارًا من اليوم عند الثانية عشرة ظهرًا 
بتوقيت الدوحة، وفق أسبقية الشراء، وسيتواصل بيع 

إذ يتوقع  البطولة، حسب توفرها،  التذاكر حتى نهاية 

سريعًا،  منها  المتوفر  ونفاد  التذاكر  على  الطلب  تزايد 

لذلك ينصح الفيفا جماهير كرة القدم بتصّفح موقعه 

اإللكتروني بانتظام، حيث سيطرح دفعات إضافية من 

التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات 

فئات  في  الواحدة  المباراة  تذاكر  وستتوفر  قريبًا. 

األسعار األربع، علمًا بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة 

حصريًا للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 

تذكرة   60 وإجمالي  مباراة،  لكل  األكثر  على  تذاكر   6
كحد أقصى.

من اليوم وحتى نهاية البطولة

بدء المرحلة األخيرة 
من مبيعات التذاكر

»أوليه« األرجنتينية تشيد بالتحضيرات:

األرقام القياسية ستتحطم في الدوحة

التي  القياسية  األرقام  هذه  ومن 

االستادات  بين  المسافات  ستتحطم 

استضافة  لها  سبق  التي  البلدان  في 

المسافات  قرب  إن  حيث  المونديال، 

بين المالعب في هذه البطولة وصفتها 

كل  بين  األقصر  بأنها  الصحيفة 

المونديال، حيث  النسخ السابقة من 

للمشجعين  فرصة  الميزة  هذه  تتيح 

اليوم،  في  مباراة  من  أكثر  لحضور 

النسخ  تشهده  لم  قياسي  معدل  وهو 

أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  السابقة. 

الرقم المميز الذي سيشهد تحطيما في 

بالمشجعين،  يتعلق  قطر،  مونديال 

بين  المسافة  قرب  ميزة  تمنح  حيث 

المالعب  بين  مسافة  )أكبر  المالعب 

للمشجعين  فرصة  فقط(  كلم   75
لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم 

ستقام  كونها  مباراة،   64 عددها  البالغ 

في أربعة أوقات مختلفة ويوجد ساعة 

بين نهاية المباراة وبداية األخرى.

بعض  أرقام  عن  للحديث  وتطرقت 

إن  حيث  تحطيمها،  المتوقع  النجوم 

هو  تتحطم  أن  يمكن  التي  األرقام  أبرز 

صاحب  ماتيوس  لوثار  األلماني  رقم 

المونديال  في  مشاركات  عدد  أكبر 

بـ25 مباراة خالل النسخ )1982، 1986، 

سيكون  حيث   ،)1998  ،1994  ،1990
الرقم  ميسي على موعد لتحطيم هذا 

ففي  حاليا،  مباراة   19 ليو  يمتلك  إذ 

األرجنتيني  المنتخب  خوض  حال 

)الوصول  المونديال  في  مباريات  لـ7 

األقل ثم لعب  النهائي على  إلى نصف 

للمركز  الترتيبية  أو  النهائية  المباراة 

سيصل  ميسي  أن  يعني  ما  الثالث(، 

ويتفوق  مباراة   26 إلى  الحالة  هذه  في 

بذلك على ماثيوس. 

{ قصاصة الصحيفة

وصفت صحيفة »أوليه« األرجنتينية كأس 
العالم قطر 2022 بـ»مونديال تحطيم األرقام 

القياسية«، وذلك في تقرير مطول نشرته 
الصحيفة تطرقت فيه ألبرز األرقام القياسية 

التي يمكن تحطيمها في هذه النسخة 
االستثنائية.

كتب         وحيد بوسيوف

المهندس خليفة المانع:

استاد الثمامة سيترك إرثا مستدامًا

{ المهندس 

{ استاد الثمامةخليفة المانع

Qatar2022.( وأضاف المانع، في حوار لموقع

تضم  باالستاد  المحيطة  المنطقة  إن   ،)qa
بينها  من  الرياضية،  المرافق  من  العديد 

وسط  الهوائية،  والدراجات  للجري  مسارات 

إلى  إضافة  شاسعة،  خضراء  مساحات 

األندية  لخدمة  التدريب  مالعب  من  عدد 

القطرية بعد إسدال الستار على منافسات 

المونديال. ويتميز استاد الثمامة بتصميمه 

القطري  المعماري  استوحاه  الذي  الفريد، 

إبراهيم الجيدة من القحفية البيضاء، وهي 

العالم  في  للرجال  التقليدي  الرأس  غطاء 

الخيوط  إبراز  على  عمل  حيث  العربي، 

ليبدع  القحفية،  تميز  التي  والفتحات 

تصميمًا يحاكي الثقافة العربية األصيلة.

كلم   12 مسافة  على  الفريد  االستاد  ويقع 

اإلعالن  وجرى  الدوحة،  مدينة  وسط  من 

خالل   2021 أكتوبر   22 في  جاهزيته  عن 

استضافته نهائي كأس األمير. 

وأوضح مدير إدارة استاد الثمامة أن المنطقة 

من  المزيد  ستضم  باالستاد  المحيطة 

مالعب  مثل  المتنوعة،  الرياضية  المرافق 

سباحة،  وحمامات  السلة  وكرة  اليد  لكرة 

وصالة  االستخدامات،  متعددة  وصاالت 

تدريب داخلية وغيرها.

ألفًا   20 تفكيك  المقرر  من  أنه  المانع  وتابع 

الذي  لالستاد،  العلوية  الطبقة  مقاعد  من 

يتسع لـ 40 ألف مشجع، والتبرع بها لصالح 

للبنية  تفتقر  دول  في  رياضية  مشاريع 

من  االستفادة  ثم  الرياضية،  التحتية 

المخّفضة،  االستيعابية  بطاقته  االستاد 

الستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من 

األحداث الرياضية األخرى، إضافة إلى إنشاء 

رياضية،  وعيادة  التجزئة،  لبيع  متاجر 

من  العلوية  بالمنطقة  صغير  وفندق 

االستاد.  وحصل استاد الثمامة على شهادة 

المنظومة العالمية لتقييم االستدامة »جي 

الخليجية  المنظمة  تمنحها  التي  ساس« 

الخمس  فئة  من  »جورد«  والتطوير  للبحث 

المبتكر  التصميم  يراعي  حيث  نجوم، 

لالستاد كافة جوانب االستدامة.

أكد المهندس خليفة المانع، مدير إدارة 
استاد الثمامة، أحد االستادات الثمانية 

المستضيفة لمنافسات كأس العالم 
FIFA قطر 2022، أن الصرح المونديالي 

سيترك إرثًا مستدامًا ألفراد المجتمع، 
انطالقًا من موقعه وسط األحياء 

السكنية في منطقة الثمامة. وقال 
المانع إن اختيار موقع االستاد جاء 

بعد دراسة العديد من الخيارات، 
والتشاور مع سكان المناطق 

المحيطة، حول احتياجات أفراد 
المجتمع في تلك المناطق، وتبّين 

الحاجة إلى منشأة رياضية متكاملة، 
لخدمة الثمامة والمناطق المجاورة لها.

تفكيك »20« ألفًا من مقاعد الطبقة العلوية والتبرع بها بعد كأس العالم

»أراوخو« مهدد بالغياب عن المونديال

ونادي  أوروغواي  منتخب  مدافع  أراوخو  رونالد  مشاركة  أصبحت 

 2022 FIFA قطر  العالم  برشلونة اإلسباني في نهائيات بطولة كأس 

غير مؤكدة، وذلك بعد قرار األطباء بضرورة خضوعه لعملية جراحية 

في الفخذ.

وتعرض الالعب لتمزق في عضلة الفخذ بعد دقيقة واحدة على انطالق 

استعدادًا  رد  دون  بهدف  إيران  أمام  بالده  خسرتها  التي  الودية  المباراة 

للمونديال.



في لقاء ودي بالنمسا.. اليوم

العنابي يختبر قدراته أمام تشيلي

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم اليوم مواجهة مهمة 

الدولية  لأللعاب  بارك  أمام منتخب تشيلي على استاد فيوال 

االستعدادات  إطار  في  وذلك  فيينا  النمساوية  العاصمة  في 

والتحضيرات لخوض غمار نهائيات كأس العالم FIFA قطر 

من  الحالية  المرحلة  في  الودية  مبارياته  ختام  في   ..2022
اإلعداد.

ويسعى العنابي لظهور مختلف ومطمئن لقاعدته من خالل 

مواجهة اليوم، خاصة بعد أن قام المدرب اإلسباني سانشيز 

العنابي  خسر  حيث  الماضية،  الجولة  أخطاء  بمعالجة 

رد على ذات استاد فيوال  الكندي بثنائية دون  المنتخب  أمام 

بارك، في ثاني مواجهة خالل فترة التوقف الحالية المدرجة 

على أجندة االتحاد الدولي لشهر سبتمبر، بعدما استهل تلك 

على  الجاري  الشهر  من   20 يوم  رسمية  غير  بمواجهة  الفترة 

استاد وينر نويشتات في النمسا خسرها بثالثية دون رد.

للمنتخب  الثاني  هو  التشيلي،  المنتخب  أمام  الظهور  ويعد 

القطري بعد الظهور األول أمام كندا، خالل نافذة الفيفا منذ شهر 

مارس الماضي عندما فاز على نظيره البلغاري بهدفين لهدف 

استاد  على  أهداف  بدون  السلوفيني  المنتخب  مع  وتعادل 

المدينة التعليمية في الدوحة، بيد أن التجربة كانت مفيدة 

لالعبي المدرب اإلسباني فليكيس سانشيز من أجل اختبار 

سير التحضيرات الفنية والبدنية في تناقص الفاصل الزمني 

إلى أقل من شهرين على مواجهة المنتخب اإلكوادوري يوم 20 

نوفمبر المقبل في افتتاح المونديال لحساب المجموعة األولى 

التي تضم المنتخبين السنغالي والهولندي.

والمنتخبات  األوروبية  األندية  من  العديد  مع  لعب  العنابي 

تحضيرا  عال  مستوى  على  احتكاكه  معها  ضمن  التي 

البلجيكي  أنتويرب  مع  منتخبنا  وتعادل   ،2022 لمونديال 

بهدفين لمثلهما ومع ريال مايوركا اإلسباني سلبا، ثم واجه 

أندية إيطالية، ففاز على اودينيزي بهدفين لهدف وتعادل مع 

ديبورتيفو  كولتورال  على  وفاز  سلبيا،  وفيورنتينا  التسيو 

رباعية  دورة  وخاض  نظيفة،  بثالثية  اإلسباني  ليونيسا 

فاز فيها على غانا بهدفين لهدف وتعادل مع المغرب بهدفين 

يلعب  أن  قبل  لمثله،  بهدف  جامايكا  مع  وتعادل  لمثلهما، 

دومانيزا  بارتيزان  هما  سلوفاكيا  من  ناديين  مع  مجددا 

صفر   - و3  صفر   -  2 المباراتين  في  وانتصر  وسامورين 

وكندا  بثالثية  المحلي  كرواتيا  منتخب  من  وخسر  تواليا، 

بثنائية.

كتب          عوض الكباشي

بروفة  قبل لقاء اإلكوادور

أســلـوب لـعـب 
أميـركي جـنـوبـي

مكاسب مهمة

مواجهة تشيلي مهمة للعنابي خصوصا وأن المباراة 

تندرج تحت اختبار اللعب مع منافس أميركي 

جنوبي يشبه إلى حد بعيد األسلوب الذي يتبناه 

منتخب اإلكوادور منافس المنتخب القطري في 

مواجهة االفتتاح، بحثا عن ظهور مقنع ونتيجة 

إيجابية تشكل دافعا معنويا كبيرا لصاحب األرض 

من أجل المضي خلف آمال العبور التاريخي إلى 

الدور الثاني وتجنب تجربة منتخب جنوب إفريقيا 

عام 2010 والذي أصبح المضيف الوحيد الذي لم يقو 

على تجاوز الدور األول في نهائيات كأس العالم.

بمواجهة منتخب تشيلي الليلة سيكون منتخبنا 

الوطني خاض عددا كبيرا من المواجهات المهمة 

والقوية والتجارب الودية التي أكسبتهم الخبرة 

الالزمة لدخول المونديال بثقة كبيرة، ألن الالعبين 

تعودوا على مواجهة المنتخبات الكبيرة والنجوم، 

حتى إن قرار إراحة الالعبين من خوض مواجهات 

الدوري كان قرارا سليما وفي االتجاه الصحيح إلعطاء 

الالعبين متنفسا من الوقت نوعا ما بعد مجهودات 

كبيرة طيلة السنوات الماضية وكذلك لشحن 

رغباتهم أكثر لتحقيق مشاركة مشرفة بمونديال 

2022.. على الرغم من الظهور غير المرضي في الجولة 
الماضية أمام كندا، اال ان الجهاز الفني للعنابي 

استفاد كثيرا من المواجهة، خاصة وان هناك أخطاء 

واضحة يمكن ان يتم عالجها من خالل جولة اليوم وما 

تبقى من فترة االعداد المتواصلة بالدوحة.

»29« في التصنيف األخير تشيلي الـ

ســانـشــيــز يـرفـــع جـــاهــزيـة الجـمـيــع

العالم  كأس  نهائيات  إلى  تشيلي  منتخب  تأهل  عدم  رغم 

الجنوبية،  أميركا  تصفيات  في  متأخرا  مركزا  احتل  بعدما 

إال أن مواجهته ستكون ثرية بالنسبة للعنابي، على اعتبار أن 

المنافس يبقى من المنتخبات القوية.

تشيلي..  منتخب  على  العربية  المنتخبات  من  عدد  وتفوق 

حيث سبق أن واجه منتخب تشيلي منتخبات عربية من قبل 

تشيلي  على  التونسي  المنتخب  فوز  أبرزها  لعل  أمامها  وانهزم 

المنتخب  فاز  كما  اليابانية،  كين  دورة  في   )0-2( بنتيجة 

المباراة  في   )0-2( بنتيجة  تشيلي  على  اآلخر  هو  المغربي 

الماضي  الجمعة  يوم  الفريقين  بين  جمعت  التي  الودية 

بمدينة برشلونة اإلسبانية.

التصنيف  في  الـ29  المركز  في  التشيلي  المنتخب  ويتواجد 

أغسطس  لشهر  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  عن  الصادر  األخير 

تملك  والتي  الفريق  في  الكبيرة  األسماء  عن  ناهيك  الماضي، 

مارسيليا  العب  رأسها  على  والتجربة  الخبرة  من  الكثير 

وإنتر  يونايتد  ومانشستر  برشلونة  والعب  الحالي  الفرنسي 

ميالن السابق أليكسيس سانشيز إلى جانب أرتور فيدال العب 

{ منتخب تشيليفالمنغو البرازيلي الحالي وبرشلونة السابق.

يتوقع أن يشرك اإلسباني سانشيز مدرب منتخبنا الوطني 

وأهمية  لقوة  نظرا  الغد  مواجهة  في  األساسي  التشكيل 

اللقاء  أخطاء  معالجة  على  يعمل  وأنه  خاصة  المباراة، 

األخير أمام منتخب كندا، إلى جانب حاجة الفريق إلى 

العناصر األساسية إلى المشاركة فيها خاصة وأنها 

قد تكون التجربة الرسمية الودية األخيرة حسب 

روزنامة الفيفا قبل مونديال قطر 2022، المنتخب 

التشيلي من المتوقع أيضا ان يخوض المواجهة 

بتشكيلة األساسي الذي لعب به أمام المغرب 

المنتخب  خسره  الذي  األخير  اللقاء  في 

التشيلي.

المدرب كال من سعد الشيب ومحمد وعد  ويتوقع أن يشرك 

وبسام  خوخي،  وبوعالم  حسن  الكريم  وعبد  سلمان  وطارق 

الراوي والمعز علي وكريم بوضياف وهمام األمين عبدالعزيز 

اإلصابة،  بعد  للمشاركة  عاد  الذي  ميجيل  وبيدرو  حاتم... 

خضر  ومصعب  الهيدوس  وحسن  محمد  إسماعيل  بجانب 

وسالم الهاجري وبقية المجموعة.

وتعتبر مواجهة منتخبنا الوطني األول مع تشيلي واحدة من 

مع  قبل  من  العنابي  والتقى  قويا،  تحضيرا  المباريات،  أهم 

وكولومبيا  مرة(،  من  )أكثر  واألرجنتين  والبرازيل  باراغواي 

وأيضا اإلكوادور التي يواجهها رسميا في افتتاح مونديال 2022 

بعد أن فاز عليها وديا 4-3 بالدوحة أكتوبر 2018.

تجارب مختلفة في أكتوبر
إلى  القطري  المنتخب  سيعود 

عقب  اإلسبانية  ماربيا  مدينة 

المعسكر المحلي القصير، للدخول في 

اختبارات  خوض  يتخلله  جديد  معسكر 

ودية غير رسمية في ظل خلو أجندة االتحاد الدولي 

المقبل،  أكتوبر  شهر  خالل  توقف  فترة  من  )فيفا( 

خاضها  التي  التجارب  من  النوعية  ذات  تكرار  يعني  ما 

وأغسطس بمواجهة منتخبات  شهري يوليو  المنتخب خالل 

محلية وربما أندية أوروبية خالل الشهر المقبل، فيما ستكون 

شهر  للمونديال  مباشرة  تحضيرية  رسمية  اختبارات  هناك 

تفرغ  فترة  مع  الدوحة  إلى  العودة  قبل  إسبانيا  في  نوفمبر 

كأس  لنهائيات  الفيفا  قبل  من  المعلنة  الرسمية  الالعبين 

من  أيام  ستة  قبل  أي  المقبل  نوفمبر   14 تبدأ  والتي  العالم، 

انطالقة النهائيات. {  سانشيز 
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OOREDOO الريان يتعادل مع المرخية.. والغرافة مع الشمال بكأس

العربي يخسر أمام الدحيل
واصل فريق الدحيل تفوقه على العربي هذا الموسم، 

فبعد تفوقه عليه في بطولة الدوري، نجح في التفوق 

التقى  حيث   ،OOREDOO كأس  في  أيضا  عليه 

من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  أمس  الفريقان 

بثالثة  الفوز  تحقيق  في  الدحيل  ونجح  البطولة، 

أهداف مقابل إثنين.

وكان هداف الدحيل، مايكل أولونغا قد سجل هاتريك 

خالل المباراة، حيث نجح في تسجيل الهدف األول د2، 

للعربي  سجل  حين  في  د70،  والثالث   ،61 د  والثاني 

إبراهيم كال د52، وحامد اسماعيل د85، ولم يستغل 

العربي الفرص العديدة التي الحت أمامه.

لكل  بهدف  والريان  المرخية  تعادل  أمس  يوم  وشهد 

منهما، في المباراة التي جرت بينهما على استاد ثاني 

الجولة  مباريات  ضمن  الغرافة،  بنادي  جاسم  بن 

الثانية من بطولة كأس  المجموعة  الثانية لحساب 

Ooredoo للموسم 2022 - 2023.
وحصل كل فريق على النقطة األولى في المجموعة، 

للريان  سجل  وقد  األولى،  الجولة  في  خسارتهما  بعد 

العب المرخية هشام كمال بالخطأ في مرماه د 42 قبل 

عن  المرخية  تعادل  المقابل  في  األول،  الشوط  نهاية 

طريق الالعب عبدالهادي نعمان د61 من عمر المباراة.

والغرافة  الدحيل  من:  كال  الثانية  المجموعة  وتضم 

والعربي والشمال والريان والمرخية.

المرخية  وكان  المستوى  متوسطة  جاءت  المباراة 

األقرب إلى الشباك حتى قبل أن يسجل الريان هدفه 

األول.

حرمان  في  مهما  دورا  الريان  مرمى  حارس  ولعب 

مهاجمي المرخية من الوصول إلى الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن األداء إلى حد كبير خاصة 

في بدايته، حيث ضغط كل فريق وحصل على فرص 

جيدة لهز الشباك لكنها ضاعت.

اللعب  مجريات  على  سيطر  ان  بعد  المرخية  ونجح 

من الوصول إلى الشباك وانتزاع التعادل ليحصد أول 

نقطة في البطولة.

الغرافة  تعادل  أمس  جرت  التي  المباريات  ثالث  وفي 

والشمال دون أهداف، ولم يستفيد أي من الفريقين من 

الفرص التي الحت خالل المباراة.

عادل النجار كتب

في منافسات السباق المحلي الثاني

»كنوز« تسيطر على أغلى النواميس
السباق  منافسات  التوالي  على  الثالث  لليوم  تواصلت 

أمس  صباح  أقيمت  حيث  بالشحانية،  الثاني  المحلي 

أبناء  وشعارات  لهجن  العامة  اللقايا  أشواط  االثنين، 

شوطًا،   30 وتضمنت  مترات،  كيلو   4 مسافة  من  القبائل، 

و6  قطر،  دولة  إلنتاج  وشوطان  للعمانيات،  شوطان  منها 

أشواط لإلنتاج.

المري، سيطرتها  الزبدان  فهيد  وفرضت »كنوز« ملك سالم 

على أقوى نواميس االمس، ناموس الشوط األول الرئيسي 

التوقيتات،  وأقوى  النقاط  أقوى  للقايا بكار مفتوح، لتسجل 

بصدارته  انفردت  قوي  شوط  في  رائعًا  أداًء  قدمت  بعدما 

أقرب  عن  مريح  زمني  بفارق  المقدمة  في  وأنهته  مبكرًا 

منافسيها، وحققت »كنوز« توقيتًا قويًا قدره 6.05.21 دقيقة، 

على  تخطيه  في  المطايا  جميع  فشلت  الذي  التوقيت  وهو 

مدار الـ 30 شوطًا التي أقيمت.

نايفة  بن  تريحيب  حمد  مبارك  ملك  »خطاب«  أرسل  كما 

في  منافسيه  كل  إلى  اللهجة  شديد  خطابًا  الهاجري، 

الشوط الثاني الرئيسي للقايا قعدان مفتوح، بعدما اعتلى 

صدارة أقوى أشواط القعدان، وغرد منفردًا بالصدارة ليحقق 

الناموس بجدارة في توقيت زمني قدره 6.07.81 دقيقة.

جبران  بن  سالم  علي  عبدالعزيز  ملك  »حلوة«  فازت  فيما 

بكار  للقايا  المخصص  الرئيسي  الثالث  الشوط  بناموس 

وحسم  دقيقة،   6.10.45 قدره  زمني  توقيت  في  عمانيات 

»السردال« ملك سعيد عبدالهادي الشهواني، الفوز بالشوط 

زمني  توقيت  في  عمانيات  قعدان  للقايا  الرئيسي  الرابع 

قدره 6.12.23 دقيقة.

عوض الكباشي كتب

الجعيدي.. مدير فريق الدوحة يؤكد:

اتجاه لتكوين فريق 
للدراجات الجبلية

الدوحة  فريق  مدير  الجعيدي  سالم  محمد  أكد 

مختص  فريق  لتكوين  اتجاها  هناك  أن  للدراجات 

برياضة الدراجات الجبلية مطلع الموسم الرياضي 

فريق  لتكوين  خطة  »لدينا  وقال   ،2023 /2022
التي  أهدافنا  من  واحدة  وهي  الجبلية  للدراجات 

النوع  هذا  أن  السيما  فترة  منذ  لها  لإلعداد  نسعى 

كبير  حيز  أخذ  في  بدأ  الدراجات  سباقات  من 

سياق  في  ليس  الهوائية،  الدراجات  مجتمع  من 

التحديات  من  كنوع  أيضًا  لكنه  فقط  المسابقات 

التي ينظمها محبو هذه الرياضة«.

»الدراجات  قال  الجبلية،  الدراجات  رياضة  وعن 

الطرق  على  الدراجات  لركوب  رياضة  هي  الجبلية 

المصممة  الدراجة  باستخدام  وذلك  الوعرة، 

بين  تشابه  أوجه  توجد  كما  لذلك،  خصيًصا 

ولكن  الدراجات،  من  وغيرها  الجبلية  الدراجات 

واألداء  المتانة  لتعزيز  المصممة  الميزات  تتضمن 

الجبلية  الدراجات  وركوب  الوعرة،  المناطق  في 

هذه  متعددة  فئات  إلى  تقسيمها  يمكن  عموما 

الرياضة الفردية تتطلب القدرة على التحمل.

{ محمد سالم الجعيدي

صالة الغرافة 
تحتضن منافسات السلة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة »دوحة أفنيو« لكرة 

30 سبتمبر الجاري  السلة، التي تنطلق غدا حتى 

نوعها،  من  األولى  البطولة،  مباريات  برنامج  عن 

الرياضي  اللبنانية  السلة  كرة  قطبي  تجمع  التي 

السد،  نادي  قطر  بطل  إلى  باإلضافة  والحكمة، 

ونادي البشائر، أحد أعرق األندية العمانية.

وستلعب مباريات البطولة في صالة الغرافة، حيث 

البشائر  نظيره  اللبناني  الرياضي  فريق  سيواجه 

في المباراة االفتتاحية عصر غد، ثم يلعب الحكمة 

مع السد.

الهالل يواجه المايدة بالنهائي.. اليوم

ختام النسخة السابعة من بطولة الفرجان
تختتم اليوم منافسات بطولة الفرجان 

ينظمها  التي  القدم،  لكرة  السابعة 

االتحاد القطري للرياضة للجميع على 

»نعيجة  منطقة  في  الفرجان  مالعب 

النهائية  المباراة  تجمع  حيث  غرب«، 

بين فريقي الهالل والمايدة.

النهائي  نصف  الدور  مواجهات  وكانت 

أمس،  جرت  التي  المنافسات،  من 

الوكرة  على  الهالل  فوز  عن  أسفرت  قد 

نهاية  بعد   )3  -  5( الترجيح  بركالت 

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل بأربعة 

فريق  حقق  فيما  فريق،  لكل  أهداف 

المواجهة  في  عريضا  فوزا  »المايدة« 

الثانية على نظيره فريق شرق بسبعة 

أهداف مقابل هدف واحد.

فريقا   16 مشاركة  البطولة  وشهدت 

حيث  مجموعات،  أربع  على  موزعة 

شرق،  فرق:  األولى  المجموعة  ضمت 

بينما  والعزيزية،  والغانم،  والوجبة، 

فرق:  الثانية  المجموعة  ضمت 

الغارية، وسميسمة، وحالول، والسد، 

فرق:  الثالثة  المجموعة  ضمت  فيما 

والغرافة،  خليفة،  ومدينة  خالد،  عين 

والهالل، أما المجموعة الرابعة فضمت 

صالل،  وأم  والوكرة،  لوسيل،  فرق: 

والمايدة.

لكرة  الفرجان  مالعب  بطولة  وتعد 

البطوالت  سلسلة  من  جزءا  القدم 

التي ينظمها االتحاد للشباب من عمر 

المجال  فتح  بهدف  فوق  فما  عاما   16
غير  القطري  الشباب  من  لالعبين 

االتحاد  كشوفات  في  المسجلين 

مواهبهم  إلظهار  القدم  لكرة  القطري 

بجانب  القدم،  كرة  في  وقدراتهم 

للجميع  الرياضة  اتحاد  مساعي 

المالعب،  هذه  على  الضوء  لتسليط 

المناطق  في  وجودها  من  واالستفادة 

السكنية.

الفعاليات  إحدى  البطولة  هذه  وتعتبر 

روزنامة  عليها  تعتمد  التي  واألنشطة 

استمرارية  في  للجميع،  الرياضة 

العام،  أوقات  معظم  الرياضي  النشاط 

حيث يعمد االتحاد إلى تنظيم بطولة 

الفرجان كل شهرين تقريبا، ويحرص 

إقامتها في مناطق مختلفة  كذلك على 

ألكبر  الفرصة  إتاحة  أجل  من  بالدولة 

لخوض  القطري  الشباب  من  عدد 

منافسات البطولة.

من  السادسة  النسخة  أن  إلى  يشار 

على  أقيمت  قد  كانت  الفرجان  بطولة 

الدحيل  منطقة  في  الفرجان  مالعب 

الشمالي، وأحرز لقبها فريق الهالل بعد 

فريق  على  النهائية  المباراة  في  فوزه 

الوجبة.

»ماستركارد« تحقق رقما 

قياسيا بحضور فيجو
حققت ماستركارد لقب غينيس لألرقام 

القياسية بإقامة مباراة لكرة القدم على أعلى 

ارتفاع جرى تسجيله حتى اآلن على متن رحلة 

طيران انعدمت الجاذبية في بعض مراحلها، 

وذلك بمشاركة أسطورة كرة القدم البرتغالي 

لويس فيجو وفريق ضم هواة كرة قدم من 

الشرق األوسط وأوروبا وأمريكا الالتينية.

أقيمت المباراة األولى من نوعها على ارتفاع 

20,230 قدما )6166.1 متر( في ظروف انعدام 
الجاذبية.

من ناحيتها، قالت بياتريس كورناكتشيا، 

النائب األول للرئيس، التسويق واالتصال 

في شرق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا- 

ماستركارد: »تلتزم ماستركارد، بصفتها 

شريكًا طويل األمد لدوري أبطال أوروبا منذ عام 

1994، بدعم هذه اللعبة على جميع المستويات 
من خالل ربط الناس بما يحبون، ويسعدنا 

تحقيق لقب غينيس لألرقام القياسية«.

من جانبه، علق فيجو على هذه التجربة قائاًل: 

عايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم 

فوق سطح األرض وكان أمر مميز.

من جهته، قال شادي جاد، مدير تسويق أول 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

غينيس لألرقام القياسية: نأمل أن يسهم 

إعالننا بأن هذا اإلنجاز الجديد »مميز رسميًا« 

في التقريب بين المجتمعات من خالل شغفها 

المشترك بالرياضة، واستمتاعها برؤية أرقام 

قياسية جديدة.
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في دوري األمم األوروبية

البرتغال وإسبانيا.. صدام قوي

عام  نسخة  بطلة  البرتغال  تملك   - ب  ف.  أ.  لشبونة- 

2019 من دوري األمم األوروبية في كرة القدم أفضلية انتزاع 
الذهبي على حساب إسبانيا،  المربع  إلى  التأهل  بطاقة 

كونها تلعب على أرضها وتحتاج إلى التعادل فقط، عندما 

يلتقي الجاران األيبيريان وجها لوجه في براغا اليوم.

الجولة  في  الثانية  المجموعة  صدارة  إسبانيا  وفقدت 

1-2، وهي  الماضية بخسارتها على أرضها أمام سويسرا 

 22 من  سلسلة  بعد   2018 عام  منذ  أرضها  على  لها  األولى 

مباراة بال هزيمة، في حين تغلبت البرتغال على تشيكيا 

كريستيانو  النجم  كتيبة  لتتصدر  نظيفة  برباعية 

عن  نقطتين  بفارق  نقاط   10 برصيد  المجموعة  رونالدو 

اسبانيا. وأكد مدرب إسبانيا لويس إنريكي أنه ال بديل 

االتحاد  لموقع  الصدد  هذا  في  وقال  الفوز  سوى  لفريقه 

أرض  على  الفوز  الصعب  من  سيكون  )ويفا(:  األوروبي 

المنافس، لكن التعادل ال يفيدنا. سنحاول حصد النقاط 

إشراك  أنريكي  على  يتعين  الفوز،  ولتحقيق  الثالث. 

مهاجم صريح خالفا لما فعل ضد سويسرا، ومن المتوقع 

ومهاجم  موراتا  الفارو  مدريد  اتلتيكو  مهاجم  يشارك  أن 

برشلونة فيران توريس أساسيين.

ويعاني ال روخا من غياب هداف حقيقي على غرار دافيد فيا 

هداف كأس اوروبا عام 2008 ومونديال 2010 بالتساوي مع 

العبين آخرين، وعلى غرار فرناندو توريس أفضل هداف 

في كأس أوروبا 2012.

وبعدها حاول المدربون المتعاقبون على تدريب إسبانيا 

من  كوستا  دييجو  مع  فحاولوا  المنتظر،  الهداف  إيجاد 

من  فريقه  وخرج  نفسه  فرض  من  األخير  يتمكن  أن  دون 

الدور األول لمونديال البرازيل يجّر أذيال الهزيمة.

أنريكي مفاجئا عندما استبعد ياجو اسباس  وكان قرار 

 6 آخر  في  مرات  اربع  الدوري  في  اسباني  هداف  أفضل 

المقابل،  في  لكنه  فاتي.  انسو  يستدع  لم  كما  مواسم، 

إيجليسياس  بورخا  اشبيلية  بيتيس  مهاجم  استدعى 

المحلي  الدوري  في  مباريات   6 في  أهداف   6 سّجل  الذي 

هذا الموسم.

سنتم   189( قوية  جسدية  ببنية  ايجليسياس  ويتمتع 

إلى  األولى  للمرة  استدعائه  على  تعليقا  وقال  كلغ(  و86 

وكنت  امتحانات  خضت  ان  لي  سبق  إسبانيا:  صفوف 

أكثر توترا مقارنة بدعوتي إلى المنتخب. هنا استمتع، 

انها فرصة لي لكي اقدم ما لدي للمنتخب.

الطريق  المستقبل،  في  سيحصل  ماذا  سنرى  وأضاف: 

إلى المونديال ما زال طويال. سأقدم أفضل ما لدي لتعزيز 

حظوظي بالتواجد في قطر.

كما ان انريكي في صدد اراحة العبي برشلونة الشابين 

منذ  المباريات  من  الكثير  خاضا  ان  بعد  وجافي  بيدرو 

لرودري  الفرصة  يعطي  ان  على  الحالي،  الموسم  مطلع 

وكوكي من مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد تواليا.

وانتقد انريكي فريقه بعد الخسارة أمام سويسرا بقوله: 

لم نكن سيئين فحسب، بل اسوأ من ذلك بكثير، مشيرا 

إلى ان المنتخب خاض اسوأ شوط اول خالل عهدي.

وكان المنتخب االسباني بلغ نهائي النسخة االخيرة من 

دوري االمم خريف العام الماضي قبل ان يخسر بصعوبة 

أمام نظيره الفرنسي، كما بلغ نصف نهائي كأس اوروبا 

صيف عام 2021 ايضا قبل ان يخسر أمام ايطاليا.

حيث  جارتها  مواجهة  في  جيدا  سجال  اسبانيا  وتملك 

39 مباراة جمعت بينهما مقابل  17 مرة في  تفوقت عليها 

6 انتصارات للبرتغال.
1-1 في اسبانيا،  انتهت بالتعادل  الذهاب  وكانت مباراة 

انتهت  المنتخبين  بين  مواجهات  خمس  آخر  بأن  علما 

بالتعادل.

{ منتخب إسبانيا { البرتغال

{ ميسي

تشواميني:ميسي:

سنقاتل بقوة 
في المونديال

انتظروا األفضل 
في قطر

تحدث ليونيل ميسي نجم باريس 

سان جيرمان ومنتخب األرجنتين، 

عن التحديات التي تنتظره هذا 

الموسم.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة 

TUDN Mexico »هدف باريس واضح 
وهو الفوز بدوري األبطال، خرجنا 

الموسم الماضي بسيناريو صادم 

بسبب تفاصيل صغيرة بعد أداء 

مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد«.

وأضاف »إنه موسم استثنائي، ألن 

كأس العالم ستقام في الشتاء، 

لكن دوري األبطال مسابقة صعبة، 

األفضل ال يفوز دائما باللقب، 

التفاصيل مهمة وخطأ واحد قد يكلفك 

الخروج«.

وعن منتخب األرجنتين، علق ميسي 

»جاهزون لمواجهة أي منافس، الجهاز 

الفني يعمل بجدية لفرض أسلوبه 

مهما كان الخصم«.

ريال  وسط  العب  تشواميني،  أوريلين  أبدى 

فرنسا  منتخب  إمكانيات  في  ثقته  مدريد، 

وحظوظه في كأس العالم قطر 2022.

وقال تشواميني في تصريحات صحفية عقب 

أوروبا:  أمم  دوري  في  الدنمارك  أمام  الخسارة 

أفضل،  بعمل  للقيام  علينا  تقع  »المسؤولية 

كانت لدينا رغبة قوية، ولكن لم نقدم أداء جيدا، 

وال أعذار لهذا المستوى«. وأضاف: »سيعود كل 

والقرار  مشواره،  في  للتركيز  ناديه،  إلى  العب 

كأس  قائمة  الختيار  المنتخب  لمدرب  متروك 

العالم«. وشدد العب موناكو السابق: »ال أعتقد 

أن منتخب فرنسا يعاني من أزمة ثقة، قبل 24 

على  الفوز  بفضل  وردية  األجواء  كانت  ساعة 

العب  وواصل  مميز«.  جماعي  بأداء  النمسا 

بمستوى  نظهر  لم  »بالتأكيد  الشاب:  الوسط 

جيد الليلة أمام الدنمارك، ولكن أثق أن منتخب 

قطر  العالم  كأس  في  أفضل  سيكون  فرنسا 

2022«. وختم تشواميني تصريحاته: »مواجهة 
مختلفة  ستكون  العالم  كأس  في  الدنمارك 

أخرى  معايير  وهناك  تماما، 

في  أخذها  يجب 

االعتبار«.

{ تشواميني

سترلينج:

إقالة ساوثجيت مرفوضة
قــــال رحـــيـــم ســتــرلــيــنــج العــــب الــمــنــتــخــب 

مناسبا  ليس  الحالي  الوقت  إن  اإلنجليزي، 

للذعر، بعد الهبوط في دوري أمم أوروبا.

بــدت   ،2022 قــطــر  مــونــديــال  اقـــتـــراب  ومـــع 

التوقعات تتراجع بشأن ما سيقدمه 

مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، الــــذي بلغ 

العالم  كــأس  نهائي  نصف 

 .2020 يــورو  ونهائي   ،2018
ـــع ســتــرلــيــنــج »لــقــد  ـــاب وت

تأهلنا إلى قبل النهائي في 

يــورو  ونهائي  الــمــونــديــال، 

إطـــالق  عــلــيــنــا   .2020
ـــل إيــجــابــيــة  ـــائ رس

تحفيز  أجــــل  مـــن 

الالعبين«. ونوه »بسبب األداء، 

أتفهم سبب عدم تفكيرنا بهذه 

الحالي«.  الوقت  في  الطريقة 

وقت  ليس  هذا  »لكن  وأضــاف 

الذعر. لقد استعرضنا 

فـــــــي الــــعــــامــــيــــن 

األخـــــــيـــــــريـــــــن 

ــــبــــه  مـــــــــــا جــــل

ســــاوثــــجــــيــــت 

هو  لــلــمــنــتــخــب. 

شــخــص يــثــق به 

جـــمـــيـــع الـــالعـــبـــيـــن 

ــة  ــل ــواص ونــــرغــــب فــــي م

السير في طريقه«. 
{ ستيرلينج

بانون وداري يجمعان 
على أهمية ودية باراجواي

وأشرف  بانون  بدر  الالعبان  أجمع 

على  المغرب،  دفاع  ثنائي  داري، 

أهمية ودية باراجواي المقبلة بمدينة 

إشبيلية. وقال بدر بانون في تصريح 

طويل  وقت  يمض  »لم  تليفزيوني: 

على قدوم المدرب وليد الركراكي ومع 

ذلك يمكن التأكيد على أننا استوعبنا 

ومنهجيته  فلسفته  وجيز  ظرف  وفي 

في العمل، وذلك بفضل أسلوبه المرن 

والسلس في تبليغ خطابه لنا، ونحن 

مردود  بعد  مرتفعة  بمعنويات  حاليا 

ونطمح  تشيلي  أمام  الموفق  الالعبين 

على  وإرضاء للفوز  باراجواي 

»نؤمن  وتابع:  جماهيرنا«. 

أهمية  ذات  الودية  هذه  أن 

أو  األخيرة  تكون  قد  كونها 

مونديال  قبل  األخيرة  قبل  ما 

ومترقبون  للمباراة  جاهزون  قطر، 

مجددا«.  ألنصارنا  قوي  لحضور 

نفس  على  داري  أشرف  سار  بدوره 

تليفزيوني:  تصريح  في  بقوله  النهج 

في  لنا  كبيرة  قيمة  ذات  أخرى  »ودية 

الجميع  يتابعها  كما  الظروف،  هذه 

انتقالية لفريقنا  ألنها تأتي في مرحلة 

الوطني بقدوم مدرب جديد«. وأكمل: 

تقديم  مع  باراجواي  أمام  »انتصارنا 

بالنفس  الثقة  سيزكي  قوي  أداء 

للذهاب  ويحفزنا  الجميع  لدى 

مرتفعة  بمعنويات  للمونديال 

التينيين  منتخبين  ألنهما 

)بجانب  للغاية  قويين 

وتحضيراتنا  تشيلي( 

لهذه  مثالية  كانت 

المباراة«.

{ بدر بانون

ساسي:

روح الجماعة سالحنا أمام البرازيل
الفريق  أن  تونس،  منتخب  العب  ساسي  فرجاني  أكد 

مساء  الودية،  البرازيل  لمواجهة  يجب  كما  جاهزا  سيكون 

اليوم بباريس، وسيحرص على خوضها بكل ندية.

وقال فرجاني ساسي في تصريح إذاعي: »صحيح أن منتخب 

لكن  مواجهته،  يتمنى  العب  وأي  بالنجوم  يعج  البرازيل 

سنثبت أمامه أن روح الجماعة التي تميز منتخبنا هي نقطة 

قوتنا«.

كما  للمونديال  اإلعدادي  االختبار  هذا  نستغل  أن  »علينا  وزاد: 

المستويات، ويكون  يجب، حتى يكون اختبارا مفيدا على جميع 

محطة تحضيرية هامة على درب اإلعداد للموعد العالمي«.

وعن نجوم البرازيل، علق: »ما يهمنا هو أن نكون جاهزين للمباراة، إن 

شاء الله سنحرص على أن نلعب على حقيقة إمكانياتنا، واألكيد أن أي 

العب سيكون على الميدان لن يدخر أي جهد لتقديم أفضل ما لديه، ويطبق 

مباراة  ونقدم  إيجابية  بنتيجة  نخرج  الله  شاء  وإن  الفني،  الجهاز  تعليمات 

كبيرة خصوصا وأننا نقوم بعمل كبير خالل التحضيرات«.
{ فرجاني ساسي


